Ciepielów, dnia 09 czerwca 2014 roku.
RGm.0022/XLIII/2014

Zaproszenie na czterdziestą trzecią sesję
Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./
- zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 25 czerwca 2014 roku
/środa/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie wójta gminy.
5. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za rok 2013:
a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonych przez
Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013,
b/przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Ciepielów za wykonanie budżetu gminy w roku 2013,
c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu za rok 2013.
d/ dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy w roku 2013.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu gminy za rok 2013 i sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie – podjęcie Uchwały.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepielowie za 2013 rok – podjęcie Uchwały.
10. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięciu mandatu radnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021.
15. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U.
z 2013 roku poz 594 z późn. zm./ - pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Serdecznie zapraszam.
Przewodniczący
Rady Gminy w Ciepielowie
Waldemar Czapla

